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Przeczytaj!

Tak najkrócej mo¿na scharakte-
ryzowaæ obecn¹ sytuacjê w strzelec-
kim szpitalu. Strajk lekarzy zosta³ 2
czerwca zawieszony bezterminowo.
Natomiast spór zbiorowy pielêgnia-
rek i po³o¿nych trwa.

Po negocjacjach zwi¹zki zawo-

O problemach powiatowych pla-
cówek s³u¿by zdrowia bêdzie siê mó-
wiæ w Strzelcach Opolskich 8 czerw-
ca. Na ten dzieñ starosta Józef Swa-
czyna zwo³a³ konwent starostów i
zaprosi³ na to spotkanie dyrektorów
powiatowych ZOZ-ów.

 Strajku

nie ma,

protest trwa

S³u¿ba zdrowia

Konwent

starostów

ju¿ 8 czerwca

5 czerwca w pobli¿u Góry �w.
Anny uruchomiony zosta³ jeden z
sze�ciu MOP-ów (miejsc obs³ugi
podró¿nych) na opolskim odcinku
autostrady A4. Na ten moment wszy-
scy czekali d³ugo, dzi� mo¿na jednak
odetchn¹æ z ulg¹: wreszcie nast¹pi³.
Nic dziwnego, ¿e odby³ siê w takim
gronie (z udzia³em ministra transpor-
tu Jana Polaczka, w³adz wojewódz-
twa z wojewod¹ Bogdanem Tomasz-
kiem, powiatu � ze starost¹ Józefem
Swaczyn¹, gminy � burmistrzem
Hubertem Kurza³em i Tadeuszem
Jastrzêbskim z Generalnej Dyrekcji
Dróg i Autostrad) i tak uroczy�cie.

MOP po 5 latach

Tu¿ przed po�wiêceniem nowego MOP-u

Przecie¿ trzeba by³o a¿ piêciu lat,
by w ogóle do tego dosz³o. A i tak nie
jest to wszystko. Teraz uruchomio-
no tu parkingi i toalety, wraz z po-
mieszczeniem dla niemowl¹t, a za rok
pojawi¹ siê restauracje, motele i sta-
cje paliw.

Obecno�æ takich go�ci wykorzy-
stali przedstawiciele lokalnych w³adz
samorz¹dowych. Burmistrz Kurza³ i
starosta Swaczyna ponownie przy-
pomnieli, i¿ od dawna upominaj¹ siê
o dodatkowy zjazd z autostrady, dziê-
ki któremu pielgrzymi i tury�ci mieli-
by u³atwiony dojazd do annogórskie-
go  sanktuarium.

Góra ufnej modlitwy
jedno z najpiêkniejszych i najcieplejszych, a zarazem najtrafniejszych okre�leñ
Góry �w. Anny, którego autorem jest ks. abp Alfons Nossol, przypomina
starosta Józef Swaczyna, mówi¹c o ostatniej pielgrzymce mniejszo�ci narodo-
wych.

Do listy swoich wyró¿nieñ i nagród zawadczañska firma IZOSTAL SA od
ubieg³ego czwartku (1 czerwca) mo¿e dopisaæ Opolsk¹ Nagrodê Jako�ci.

Jako�æ � po pierwsze,
po drugie, po trzecie

Otwarcia nowej hali dokonuj¹ prezesi  Wies³aw Czerwiak

i Marian Paul Schmandra.

- Firma Mercur-Krehalon powsta³a
w Staniszczach Ma³ych na bazie ma-
j¹tku Rolniczej Spó³dzielni Produkcyj-
nej, którego wykupienie nast¹pi³o w
1998 r. mówi jej wiceprezes, Wies³aw
Czerwiak w kilka dni po oddaniu do
u¿ytku nowej hali, gdzie zostanie prze-
niesiona linia produkcyjna i pomiesz-
czenia biurowe.
- To równocze�nie spe³nienie wymo-
gów higienicznych i jako�ciowych
(HACCP, ISO) oraz unowocze�nienie

Przeprowadzka z pomp¹

parku maszynowego � dodaje.
- Gdy pytam o powody usytuowania
firmy w³a�nie tutaj (a jest to firma z
udzia³em kapita³u zagranicznego) s³y-
szê krótk¹ odpowied�:
- Jednym z  zasadniczych powodów
by³y kontakty personalne.
- Nie warunki oferowane przez w³a-
dze Kolonowskiego?
- Je¿eli chodzi o warunki oferowane
przez Gminê, to muszê szczerze odpo-

Stefan Sz³apa, Komendant Po-
wiatowej Stra¿y Po¿arnej, pracu-
j¹cy w dwóch komisjach Rady Po-
wiatu - bezpieczeñstwa i gospodar-
czej - jest zdania, ¿e mijajaca ka-
dencja samorz¹du powiatowego to
okres, który mo¿na oceniæ jako
zdecydowanie pozytywny. Radnym
powiatu jest ju¿ po raz drugi, a wiêc
ma pewien materia³ do porównañ,
ale te¿ uwa¿a, ¿e jego opinie po-
dziel¹ wszyscy mieszkañcy.
- W po³owie powiatów Opolsz-
czyzny nie zrobiono tak wiele dla po-
prawy bezpieczeñstwa, jak u nas. To
jednak mo¿na powiedzieæ dzi�, gdy
do koñca kadencji zosta³o jeszcze kil-
ka miesiêcy, a przecie¿ na jej pocz¹t-
ku by³o inaczej - mówi. - Pierwsze
dwa lata, a¿ do dramatycznego mo-
mentu, który zadecydowa³ o zmianie
na stanowisku starosty, nie uk³ada³y
siê tak dobrze. Po tej wielkiej burzy
nast¹pi³ prze³om, od którego Rada
Powiatu mo¿e nie jednym g³osem -
ale zgodnie i w jednym kierunku -
przyjmowa³a realizacjê dzia³añ. Dziê-
ki temu sporo uda³o siê wyprosto-
waæ. Na pierwszym miejscu trzeba
tu wymieniæ sprawy zwi¹zane ze

Jaka to
kadencja?

Wybory samorz¹dowe odbêd¹
siê jesieni¹. Pora wiêc podsumo-
waæ dotychczasowe plusy i mi-
nusy mijaj¹cej kadencji Rady
Powiatu.

dok. na str. 2 dok. na str. 2

Pielgrzymi w deszczu - wiêcej czytaj na str. 4

Wicemarsza³ek Józef Koty� wrêcza Opolsk¹ Nagrodê Jako�ci Gabrieli

Berndt - przedstawicielce Izostalu S.A.

dok. na str. 4
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